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Jorge Gonçalves - PCA

O Grupo DG possui uma visão estratégica aliada a for-
tes conhecimentos e experiência, no mercado nacional e 
internacional, que nos levam a reconhecer as tendências e 
o desenvolvimento da indústria, o investimento nos seg-
mentos de negócios rentáveis, assim como a alcançar um 
crescimento sustentável.

A Holding apoia profissionalmente as suas subsidiárias 
consolidadas com financiamento, gestão de negócios, e 
controlo operacional das suas atividades.

Alcançados os objetivos definidos nos programas estraté-
gicos que definimos na última década, temos de continuar 
a ser ambiciosos, e para isso, aprovamos já o “StepUp 
2022/2030”.

As dificuldades que Portugal atravessa em muito provo-
cadas por uma Europa sem rumo neste mundo moderno, 
cada vez mais competitivo, obrigam a assumirmo-nos 
como um player internacional que quer novos mercados, 
novos desafios, mas sabe que a coesão do Grupo e a con-
fiança nas suas valências do passado, serão fundamentais 
no sucesso que queremos obter no futuro.

Somos Africanos em África, somos Grupo DG. Fazemos 
parte desta grande história de sucesso do século, há mais 
de 20 anos.

O Grupo DG está a planear a entrada em vários países no 
continente africano, pois acreditamos que trabalhar com 
parceiros locais, onde há uma grande base de desenvolvi-
mento e sinergias entre stakeholders. Não vamos apenas 
executar projetos estruturantes vamos também ser fator 
de desenvolvimento e formação da população local em 
tecnologia, engenharia, industria, inovação tecnológica, 
trabalhando com diversos parceiros, Gov, e instituições 
privadas.

Somos Grupo DG juntos somos mais. Assumimos a com-
petição estabelecendo o ritmo forte e poderoso.

As alterações orgânicas em curso são motivo de confian-
ça para que amanhã possamos dizer que estamos mais 
fortes, mais capazes e mais competitivos.

“Somos Africanos em África, Europeus 
na Europa, Ibero-Americanos na 
América Latina, o Grupo DG no Mundo.”

Dinâmica e Dedicação são princípios 
que o Grupo DG tem na sua estrutura 
e nos ajudam a encarar o presente e o 
futuro.

Mais de 20 anos de experiência no mercado nacional e 
internacional proporcionam-nos independência e confiança 
necessárias para construir um sucesso sustentável em An-
gola, Portugal, Marrocos, Moçambique, Colômbia, Guiné, 
USA e Emirados Árabes Unidos em todos os negócios dos 
nossos clientes.

No Grupo DG, os princípios orientadores são o pensamen-
to estratégico e a execução apaixonada, e os objetivos são 
focados em resultados calculáveis e com prudência na 
orientação dos nossos negócios.

01APRESENTAÇAO 
DO GRUPO
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O Grupo DG está focado em proporcionar a todos os seus 
clientes, independentemente das latitudes, produtos e 
serviços com os mais elevados padrões de Qualidade. 

Constitui nosso propósito partilhar com todos os nossos 
Parceiros uma base de Compromisso e Confiança Mútua, 
focalizada na consolidação de relações duradouras.

Acreditamos que a razão para o nosso êxito assenta 
sobretudo na dedicação e motivação com que encaramos 
o futuro, no Conhecimento profundo das áreas nas quais 
atuamos e no Compromisso na realização pessoal dos nos-
sos colaboradores, na relação com fornecedores, clientes e 
restantes stakeholders.

Orgulhosos do nosso passado, estamos fortemente concen-
trados e preparados para vencer os desafios de um merca-
do cada vez mais Global e fortemente concorrencial. Neste 
contexto, pretendemos ser uma referência na área das 
instalações especiais, nos mercados nos quais intervimos.

Ser uma referência nos 
setores em que atuamos

VISÃO

MISSÃO
Proporcionar os mais elevados 

padrões de qualidade

MISSAO 
& V ISAO
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03EMPRESAS 
DO GRUP0

• GRUPO DG SGPS
• DG ENGENHARIA
• DGPW - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

• DG ELECTRIQUE

• GRUPO DG COLÔMBIA
• BAU SPECIAL SOLUTIONS

• AMIPA LLC

• DG INSTALAÇÕES TÉCNICAS

• DGPW SUCURSAL SARL

• REAL ESTATE HOLDING DG

• DGPW SA
• DGPW - INSTALAÇÕES TÉCNICAS
• LABMARL - REAL ESTATE
• ORGANIC CAPITAL

ANGOLA

MARROCOS

COLÔMBIA

USA

MOÇAMBIQUE

GUINÉ

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

PORTUGAL
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HISTÓRIA

A 1 de Março os sócios fundadores juntam as suas 
empresas em nome individual com o objetivo de fundar 
aquele que viria a ser conhecido como o Grupo DG.

Em Janeiro, a DG Electricas abre ao público a loja 
de comércio de material elétrico.

O Grupo abandona o projeto GL Eléctricas 
e cria a Daytronic.

O Grupo DG dá início à construção da nova sede. É 
constituída a trading do Grupo, conhecida hoje como 
CDH - Trading Solutions.

Aquisição da unidade industrial Proftec. Criação, em 
Outubro, da INUR SGPS, com participação ativa na 
África subsariana. Criação, em Novembro, da empresa 
Dayclima Instalações Hidráulicas. Concretiza-se a 
mudança para o Centro Empresarial de Gême, VV Braga.

Concretiza-se a internacionalização no mercado de 
Angola (DG Electricas Angola), optando pelo abandono 
do mercado Francês.

A empresa DG Electricas Angola muda a sua 
denominação para GL Elétricas, com a entrada de 
novos órgãos sociais.

A 1 de Abril o projeto Grupo DG é materializado com a 
criação da empresa DG Electricas - Aníbal Domingues & 

Jorge Gonçalves, Lda.

Os dois sócios fundadores, devido a divergências 
estratégicas, decidem seguir caminhos distintos. Jorge 

Gonçalves decide-se pela forte aposta nos mercados 
extra comunitários.

O Grupo DG já constituído por 3 empresas e operando 
em 3 mercados, atinge o valor de 5 milhões de euros de 

faturação. Entra no mercado de Moçambique.

Em 16 de Abril é constituída a DG SGPS, S.A. para 
consolidar todas as participações do Grupo. O Grupo 

atinge um volume de faturação de 12 milhões de euros.

O Grupo cria a primeira empresa no norte 
de África a DG Eletrique em Marrocos.

Os sócios fundadores decidem enveredar pela 
especialização em sistemas de Domótica, apostando nas 

tecnologias e no futuro. Neste mesmo ano é preparada 
a internacionalização do Grupo, nomeadamente no 

mercado de Angola e França.
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O Grupo atinge os três dígitos de volume de 
negócios, sendo à data um dos players nos quatro 
mercados onde opera, preparando já a abertura de 
um novo mercado, e fazendo-se representar nos 
cinco continentes.

Certificação da Qualidade 
ISO9001:2015

Grupo de Colombia ganha contrato do hospital 
veterinário, da fauna e flora selvagem.

Consolida a operação como empreiteiro geral 
contando neste ano com varias empreitadas em 
andamento e vários contratos de novas obras.

Grupo DG abre sucursal nos USA e Guiné Conacri 
ganhando 3 projetos neste novo mercado.

É criado o departamento transversal a todas as 
empresas do Grupo, a empresa DG Tools, responsável 

pelo serviço pós-venda.

Grupo DG comemora o seu 
décimo quinto aniversário.

Grupo DG entra no mercado América 
latina com sede em Bogotá Colômbia.

Grupo DG inicia atividade de 
empreiteiro Geral. 

Grupo DG adquire participação da Bau SS Colômbia 
fecha contrato de manutenção companhia eléctrica 

de Bogotá para os próximos 3 anos. 

Começamos por expandir a nossa atividade como 
empreiteiro geral em vários mercados em que o 

Grupo DG já tinha atividade, e prepara a entrada em 
novos mercados para o ano de 2023 .
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40%

24%

36%

CAPITAL
HUMANO

Gerir com rigor e proporcionar a valorização pessoal e 
profissional dos nossos recursos humanos são vetores 
que continuamos a desenvolver de modo a poder concreti-
zar os nossos objetivos estratégicos.

A utilização das mais avançadas técnicas e ferramentas 
de gestão permitem-nos concretizar um aumento efetivo 
de competitividade e garantir uma progressão segura.

Num contexto de crescimento, diversificação e com uma 
forte componente de internacionalização das nossas 
atividades, procuramos atrair, identificar e selecionar os 
melhores, ampliando as nossas fontes de recrutamento e 
oferecendo um conjunto de oportunidades de emprego em 
múltiplas geografias e domínios funcionais.

Ensino 
Secundário

Ensino 
Básico

Ensino 
Superior
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2018

2019

2020

2021

21.192.628,15 €

23.402.143,52 €

33.115.725,02 €

18.532.560,38 €
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QUALIDADE

VOLUME 
DE NEGÓCIOS

A ISO 9001:2015 é a norma de sistema de gestão da quali-
dade (SGQ) reconhecida internacionalmente. O Grupo DG 
é certificado comprovando a sua capacidade de fornecer 
produtos e serviços que atendem às necessidades dos 
clientes e requisitos legais e regulatórios aplicáveis. 

O sistema de gestão consiste basicamente em planear 
a estratégia da empresa, ligado à operação e qualidade, 
tendo uma equipa formada e processos definidos e im-
plementar as melhorias necessárias para que a empresa 
funcione corretamente permitindo ter uma melhor perfor-
mance na sua Gestão.

O Grupo DG baseia a aplicação da norma ISO 9001:2015 em 
7 princípios básicos de qualidade, que são os seguintes: 

• Foco no cliente
• Liderança
• Envolvimento das Pessoas
• Abordagem de Processos
• Tomada de Decisão baseada em evidências.
• Melhoria contínua
• Gestão de Relacionamentos duradouros.

O Grupo DG é uma empresa certificada pelo Sistema de 
Qualidade ISO 9001:2015, demonstrando o comprometi-
mento com a qualidade de seus produtos e serviços.
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08ÁREAS 
DE ATIV IDADE

Promoção Imobiliária
Gestão de Ativos e Propriedades
O Grupo DG atua em toda a cadeia do ramo imobiliário 
definindo objetivos para o investimento imobiliário, 
planeamos cada etapa e integramos informação dos 
diferentes stakeholders e do mercado, numa análise Go/
noGo do investimento. É desta forma que asseguramos 
o resultado final desejado, quer no apoio à decisão do 
investidor e, posteriormente, no suporte ao licenciamento. 
A nossa equipa de Real Estate atua desde a aquisição até 
à gestão operacional dos ativos, acompanhando assim os 
projetos em todas as suas fases. 

IMOBIL IÁRIO

Construção Civil
Obras Públicas
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência 
atuamos de forma transversal e sustentável nas diversas 
áreas da construção civil e obras públicas, em que 
acompanhamos as exigências do mercado apostando na 
qualidade e na competitividade.

CONSTRUÇAO
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ELETRICIDADE
Instalações Elétricas
Baixa tensão / Média tensão

Disponibilizamos instalações de baixa e média tensão e 
automação industrial. Analisamos a qualidade de energia 
em todas as superfícies que tenham uma grande utilização 
de máquinas elétricas, iluminação do tipo industrial entre 
vários equipamentos elétricos.

Aquecimento / Ventilação
Ar condicionado

Sistemas de Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado 
que permitem controlar os valores máximos e mínimos da 
temperatura e da humidade relativa bem como a qualidade 
do ar interior. Os sistemas podem ser de diversos tipos, 
usar água ou ar como fluido secundário e usar diferentes 
fluidos térmicos ou refrigerantes primários.

AVAC

ÁREAS 
DE ATIV IDADE
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Rede de incêndios / Rede de esgotos
Abastecimento de água
ETA / ETAR

Redes de água e de esgotos; Artigos sanitários; Redes 
Incêndio, Gás natural e propano; Aplicação de isolamento 
em coberturas; Aspiração e Aquecimento central; Sistemas 
de rega automáticos; Tratamento de águas sanitárias e 
residuais; Bombas abastecimento, drenagens e incêndio; 
Piscinas, Sauna, banho turco e jacuzzi; Ar condicionado e 
Ventilações mecânicas.

HIDRÁULICA

A Domótica tem o objetivo de simplificar o seu dia a dia, 
fazendo com que as tarefas mais rotineiras e aborrecidas 
sejam executadas automaticamente. Disponibilizamos, ainda, 
a tecnologia necessária para instalação de Home Cinema.

DOMÓTICA

ÁREAS 
DE ATIV IDADE
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SEGURANÇA
O Grupo DG  desenvolve atividades em todas as áreas ligadas 
à segurança, nomeadamente planos de emergência e 
evacuação, projetos de segurança contra incêndio, manuais 
de segurança, CCTV, procedimentos de segurança e 
análises de risco. Promove a coordenação em projeto e obra, 
implementa e audita sistemas de segurança e controlo das 
instalações, e dinamiza a formação nesta área específica.

ÁREAS 
DE ATIV IDADE

PROJETOS E F ISCALIZAÇÃO
Análise, acompanhamento e coordenação dos projetos 
e obras das equipas contratadas pelo dono de obra. O 
grupo DG dispõe de quadros qualificados para todas as 
valências da direção de obra, que desenvolvem com rigor 
todos os trabalhos de fiscalização, controlo financeiro 
e calendarização. Garante o mais completo controlo de 
qualidade dos materiais, equipamentos e métodos de 
execução de todas as empreitadas e fornecimentos.
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Grupos Geradores

Omniflow

O Grupo DG em parceria com a HANNAIK, uma empresa 
especializada no projeto, fabrico e instalação de uma vasta 
gama de soluções de água e de energia. Dispomos de um 
vasto know-how e de contacto direto com as principais mar-
cas que representamos, o que nos permite dar respostas 
eficazes e garantir um serviço de qualidade e excelência.

INDÚSTRIA

O Grupo DG em parceria com a Omniflow, fornece soluções 
sustentadas por energia eólica e solar para espaços públicos. 
Soluções de iluminação inteligente, banco inteligente, 
iluminação solar inteligente, software IoT, SmartCity, 
sustentabilidade, redução de CO2.

INOVAÇÃO

ÁREAS 
DE ATIV IDADE
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Importação e Exportação
TRADING

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Painéis solares
Energia eólica
A DG Solar é uma empresa de serviços integrados em 
regime EPC e BOS, especializada na construção de parques 
solares. Opera de forma transversal em todas as fases do 
processo, incluindo projeto e otimização, construção civil, 
instalação elétrica, transporte e montagem de painéis 
solares. A flexibilidade e abrangência dos nossos serviços, 
permite-nos responder afirmativamente aos desafios mais 
exigentes, oferecendo soluções chave-na-mão.

As necessidades de crescimento e a rapidez de resposta 
aos requisitos dos mercados impõe uma política de controlo 
das compras e vendas para os nossos clientes afim de 
garantir e facilitar o melhor serviço possível em mercados 
onde as regras e o funcionamento variam de país para 
país. Garantimos assim o completo acompanhamento das 
mercadorias porta-a-porta

ÁREAS 
DE ATIV IDADE
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DGTOOL
Manutenção

A DG Tool é um departamento que opera transversalmente 
na área da manutenção em todas as empresas do Grupo DG.

O objetivo é assegurar a manutenção preventiva e corretiva 
de edifícios nas diversas áreas de atuação do Grupo, 
fornecendo um conjunto de serviços pós venda.

A gestão administrativa, comercial e financeira da 
empresa é assegurada pela Holding onde a capacidade e 
o profissionalismo têm provas dadas ao longo dos últimos 
anos.

Quanto à gestão técnica e produtiva são asseguradas 
pela produção das empresas locais do Grupo DG, cujos 
procedimentos de manutenção são efetuados por técnicos 
habilitados e formados pelas marcas.

ÁREAS 
DE ATIV IDADE
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As diversas alterações globais, climatéricas e demográfi-
cas moldam a cada instante o futuro das cidades tornando 
imprescindível uma adaptação eficaz, capaz de torná-las 
mais eficientes, em termos de recursos e desenvolvimen-
to sustentável.

Com esta necessidade de melhorar a qualidade de vida, 
prosperidade e competitividade económica são neces-
sários bens essenciais como edifícios eficientes, redes 
elétricas confiáveis, soluções de mobilidade capazes, ar 
limpo, água potável e segurança. A complexidade envol-
vida requer uma visão holística e soluções sustentáveis 
para as cidades.

O Grupo DG tem a carteira, know-how e especialização 
para tornar as cidades mais habitáveis, competitivas e 
sustentáveis.

CIDADES

EDIFÍCIOS EFICIENTES

REDES DE ENERGIA ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

MOBILIDADE

A sustentabilidade urbana é uma das questões globais 
mais críticas da atualidade. É fundamental tornar as 
cidades mais eficientes e limpas para vivermos melhor e 
proporcionarmos um futuro melhor ao nosso planeta.

Oferecemos tecnologias integradas, inteligentes e solu-
ções de energia automatizados que proporcionam econo-
mia de energia ao máximo, desempenho e sustentabilida-
de, sem comprometer o conforto.

Oferecemos uma gama de sistemas para melhorar a 
eficiência energética, oferecendo soluções completas 
de transmissão e distribuição de energia para redes de 
energia.

A mobilidade sustentável é um requisito fundamental 
para o desenvolvimento urbano. Assim, somos capazes 
de oferecer uma ampla gama de soluções de mobilidade 
integradas de transporte urbano, transporte interurbano 
e logística.

Reconhecemos a importância da gestão da água e pode 
apoiar os clientes com as respostas certas, oferecendo 
soluções para água e tratamento de esgoto, transporte, 
distribuição e gestão.

INFRAESTRUTURAS
E CIDADES
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10A ENERGIA
E O FUTURO

O mundo mudou drasticamente ao longo dos últimos 200 
anos, em grande parte graças aos combustíveis fósseis, 
carvão, petróleo e gás natural. Estes fornecem-nos 
energia barata e conveniente, que usamos para aquecer e 
arrefecer as nossas casas, automóveis, eletrodomésticos 
e indústrias.

Mas tem havido um custo. Nenhuma cidade do mundo está 
imune aos efeitos poluentes dos combustíveis fósseis, e 
contribuem com vastas quantidades de gases de efeito 
estufa para a atmosfera, algo que muitos cientistas acre-
ditam que provoca o aquecimento global.

REGRA DOS TRÊS R

01. Reduzir: diminuir a quantidade de lixo residual que 
produzimos é essencial. Os consumidores devem adotar 
hábitos de adquirir produtos que sejam reutilizáveis.

02. Reutilizar: utilizar várias vezes a mesma embalagem. 
Com um pouco de imaginação e criatividade podemos apro-
veitar sobras de materiais para outras funcionalidades.

03. Reciclar: transformar o resíduo antes inútil em maté-
rias-primas ou novos produtos, é um benefício tanto para 
o aspeto ambiental como energético.

Os bons hábitos começam em casa, é preciso apenas um 
na família, ou comunidade, para fazer a diferença. Por 
mais que as pessoas não demonstrem interesse pelo que 
estás a fazer, estão a reparar e a aprender contigo, mais 
cedo ou mais tarde serão eles a passar os teus hábitos, 
por isso, faz a diferença.

Começa por separar o lixo reciclável como: plástico, 
papel, vidro e metal, vais ver que depois estarás a fazer 
por hábito, custa alguns segundos da tua vida e dá muitos 
anos ao nosso meio ambiente.

Assim, nas últimas décadas, cientistas têm procurado 
novas maneiras de produzir energia sem efeitos colate-
rais adversos. Promissoras fontes energéticas renová-
veis, como eólica, solar direta e de biomassa são tratadas 
entre outras como novas alternativas. 

Pode passar ainda alguns anos antes destas fontes de 
energia terem um grande impacto, mas já ilustram a 
diversidade de opções que estão disponíveis. Com esse 
objetivo em mente e conscientes das consequências que 
podemos deixar para as gerações futuras, atuamos em 
permanência na procura e na transmissão de informação 
de soluções alternativas.
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Centro Empresarial de Gême
Pavilhão 8 
4730-180, Vila Verde - Braga

t. + 351 253 321 459

e. geral@grupodg.pt

Edifício Ecotek
Calle 99 # 10 - 57 oficina P9

t. + 57 322 352 1550

e. geralco@grupodg.pt

Kaloum Sandervalia 
Conakry, Guinea

t. +224 621 269 123

e. geralgn@grupodg.pt

11810 Grand Park Ave Suite 500 
N.Bethesda MD 20852

t. +1 202-931-9533

e. geralus@grupodg.pt

Building A2 Dubai Digital Park 
Dubai Silicon Oasis – Dubai

e. geralae@grupodg.pt

Rua Kassuende, nº 263
R/C Dir. – Maputo

t. + 258 214 868 09

e. geralmz@grupodg.pt

Bairro de Kikuxi, Talhão
nº 1686/09 Viana – Luanda

t. + 244 924 360 439
t. + 244 928 997 676

e. geralao@grupodg.pt

Rua Idriss Alakbar nº 36
Quartier Hassan – Rabat

t. + 212 377 263 20

e. geralma@grupodg.pt
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ANGOLA PORTUGAL

CONTACTOS
Estamos presentes em 4 continentes e 8 países.

MARROCOS

MOÇAMBIQUE COLÔMBIA GUINÉ

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
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WWW.GRUPODG.PT


